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Tecnologia assistiva 
 

Autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social 

45,6 milhões PcD 27% 
 





 
 

Tecnologia Assistiva 





Só 1500 produtos!!! 



Ciência → Tecnologia 
 

e Inovação 
 

Ensino, Pesquisa e Extensão 



Ensino Disciplina Tecnologia Assistiva 

Engenharia Biomédica 



Ensino 



Como desenvolver um produto de baixo custo e alta 

funcionalidade? 

Como deve ser esse produto? 

Compatível com a necessidade, o padrão de vida da PcD 

→ ajudar na sua inclusão na sociedade. 

O que temos hoje? 

Softwares livres  arduino  impressão 3D 

 modelos open design 

Pesquisa 



Pesquisa 



Movimento Open Design 
Produtos físicos -colaboração de pessoas 

 
Projetos para fazer o bem 

Ex: impressão 3D 
 

Projetos 
 social 



Projetos de TA 
 
Motivação → Problema atual no Brasil 
 
Solução → inovativa e de baixo custo 

Replicabilidadentil 



Pesquisa Órtese para quadril infantil 









Baseada no modelo da ONG 
Open Wheelchair Foundation 

 
Menor cadeira de rodas para 
crianças pequenas e motorizada 
feita com canos de PVC 
10kg → 25 kg. 
 
 

Cadeira modelo. 
Fonte: (OPENWHEELCHAIR, 2015) 

Universidade Brigham Young 

Pesquisa Cadeira de rodas infantil automatizada 







Pesquisa 

Lupa eletrônica 





Custo no mercado 

R$ 1.000,00 – R$2.500,00 

lupa eletrônica desenvolvida 

R$ 33,40 reais 



Pesquisa 

Prótese de orelha 



Pesquisa 



Pesquisa 

Dispositivo de apoio para tetraprlégico 



Próteses de membro superior Extensão 



Próteses de membro superior comerciais: 
            Estética, mecânica funcional e mioelétrica 









1. Problema 

2. Público beneficiado 

3. Projeto 

4. Trabalho em equipe 

5. Recursos 

6. Comunicação e apresentação 

7. Trabalho em equipes 

8. Feedbacks 

 

Programa de Pesquisa e Extensão Mao3D Unifesp 
Protetização e Reabilitação com Tecnologia de Impressão 3D 
 
 
      
 



O modelo Mao3D 

 
Divulgação 

 

 
Difusão 

 
 

Distribuição 

 

 
Captação 

 







Feira Novos Rumos Novos Desafios, SJC SP, Nov 2015 















Parabéns aos alunos, eu vi está prótese fiquei feliz em saber q jovens estão se preocupando c outras pessoas. Uso prótese total de quadril, mudou minha vida, auto estima. Espero que vcs continuem neste propósito. 



Tomara que consiga encaixar meu filho no projeto ele viu a o menino recebendo a prótese e ficou bem empolgado. MG 

Nosso filho tem 3 anos teve o braço amputado por conta de um erro médico. Como podemos ter uma prótese? SP 

Meu sobrinho perdeu a mão num acidente aos 4 meses, hoje com 6 anos pede uma mão de "ROBÔ" , tem  alguma modo de incluir ele para testes? MG 

Gostaríamos de informações sobre prótese de mao. Nossa filha de 5 anos nasceu sem a mão esquerda. RS 





Faço medicina, vi o projeto  e fiquei  maravilhada. É a área da medicina que me enxergo no futuro. Haveria a possibilidade de visita ao seu laboratório? RJ 

 Achei  muito interessante gostaria de  me  voluntariar para  ajudar,  aprender  e  fazer o bem a  população. 

me interessei muito pelo trabalho que realizam e gostaria de participar de alguma forma. RJ 

Achamos muito interessante o projeto e gostaríamos de nos aproximar para desenvolvimento de projetos conjuntos. IAL 





/biomecanicaeforenseunifesp 
 

Facebook  facebook.com/mao3d 
       

Blog  mao3d.wordpress.com 
       

E-mail:   mao3d.unifesp@gmail.com 

Www.biomecanicaeforense.com 
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